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 یرانمدرناشعرپستیشناسگفتمان

 2 یلیاحمد خلو   1یانرضوان یهقدس 

چکیده
جامعة  یسرخوردگ یامدآن، پ یکالراد یکردو بروز رو یفکر یمنزلة جنبش به یسممدرن برآمدن پست

زده،  بحران یاییمدرن را، دن یتعقالن یواقع یجةاست. منتقدان نت یتهمدرن یاز دستاوردها ییاروپا
 یانیجنبش در طول چند دهه به جر ین. ادانند یم ناپذیر بینی یشسردرگم، مشحون از خشونت و پ

جنبش،  ینمتأثر ا یها از حوزه یکیآن قرارگرفت.  یراز دهة چهل، تحت تأث یزن یرانشد. ا یلتبد یجهان
 یرانعنوان، از دهة هفتاد در ا ینمدرن، با ا شعر پست یانطور مشخص، جر که البته بهاست  یشعر فارس

از شعر  یدیرا تقل یانن جریاز شاعران قرارگرفت. اما غالب منتقدان ا یاریمطرح شد و مورد توجه بس
ة نداشتن در فرهنگ و جامع یشهخاطر ر نوع شعر به یندارند ا یدهدانسته و عق یغرب و کامالً تصنع

گفتمان،  یةبا استفاده از نظر یلی،تحل -یفیتوص یبا روش یسندگان،مقاله نو یناصالت ندارد. در ا یرانیا
مانند  یرونیعوامل ب یردربارة تأث شناسی مانکه گفت یاند که نشان دهند همة آن اصول تالش کرده
 یزن یرانمدرن ا دربارة شعر پست کند، یم یانخاص ب یمتن ادب یجادا یاقتصاد و... برا یاست،فرهنگ، س
طور  به توان یصرف نم یدتقل یاترجمه  یقتزر یقرا از طر یتاهم ینبه ا یموضوع یراز کند، یصدق م
 یلکه امروز هست تبد یریفراگ یانبه جر یزن یجاددر صورت ا یوجود آورد. حت به یو تصنع یکیمکان
 .شود ینم
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ترین ویژگی این جنبش، نگرشیی سرشیار از    مهممدرنیسم شهرت یافت.  شد که به جنبش پست
وار  شور و جنون نسبت به زندگی و نگاهی نسبی به دنیا در برابر نگاه سرد و خردمندانه و ریاضی

با رشد روزافزون مدرنیتیه در قیرن بیسیتم و بیروز     عصر مدرنیسم نسبت به انسان و جامعه بود. 
های اجتماعی، فروپاشی بنیان خانواده،  ستانگاری، گس های معرفتی، نسبیت نتایجی چون بحران

هیای   هیای جهیانی و کشیتارهای عمیومی، بحیران      محیطی، جنیگ  های اقتصادی و زیست بحران
کنندة دیگر، موجب شد تا در پایان نیمة  ها درد نگران هویتی و از خود بیگانگی و ده ای، بی هسته

به وجیود آیید کیه علییه     « نیسممدر پست»دوم قرن بیستم، در دنیای غرب موج جدیدی به نام 
ایین جنیبش فکیری در طیول     نگری و خردبسندگی انسان مدرن زبان به اعتراض گشیاید.  مطلق

هیای   جهانی تبدیل شد و سراسر اروپا و آمریکا را فراگرفت. ایران نیز از دهه یچند دهه به جریان
، اینترنیت،  هیای جمعیی   چهل به این سو، تحت تأثیر ایین جرییان قرارگرفیت. گسیترش رسیانه     

 .استمدرن در ایران  هایی از وضعیت پست ، نوع خوراک و پوشاک و... نشانهسراها گپماهواره، 
های فکیری و فرهنگیی موجیود و بخشیی از      ادبیات، نیز همچون همیشه برآیندی از جنبش

شیعر   ةآمییز منتقیدان حیوز    این جریان همواره مورد نقد تخطئه ،اممدرنیسم است. ا فرایند پست
اند که این ژانر نوپدید نه محصول موقعیت گفتمیانی، بلکیه برآینید     بوده است و اغلب بر آن بوده

 ةهای ادبی و هنری در نتیجی  ترجمه و تقلید است. از آنجا که تغییرات بنیادین در اشکال و روش
تمام های بنیادین اجتماعی و فرهنگی است، این جستار نیز درصدد است تا نشان دهد  دگرگونی
در این چنید دهیه، در    حاکم در ایرانهای فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی  گفتمان

تیوان از   مدرن ایران تأثیر داشته و موضوعی بیه ایین اهمییت را نمیی     پیدایش جریان شعر پست
 عی به وجود آورد.نطریق ترزیق ترجمه یا تقلید به طور مکانیکی و تص

پژوهشةپیشین
مدرن ایران انجام  شناسی شعر پست این بحث، تحقیقی با این رویکرد در گفتمان ةدر باب پیشین

مدرن ایران، آثاری بیا رویکردهیای متفیاوت بیه نگیارش       نگرفته است. اما در بررسی اشعار پست
 توان به موارد زیر اشاره کرد: ها می آن ةدرآمده است که از جمل

بیه بررسیی   « نیسیم و شیعر معاصیر اییران    مدر پسیت »ای با عنوان  در مقاله (2914) طاهری
های شعری مطرح در آن دوران پرداختیه اسیت.    یکی از جریان منزلةمدرن به  جریان شعر پست
هیای   شناسی پیدایش این نوع شعر، بیشتر به ویژگی بدون توجه به گفتمان مقالهنگارنده در این 

و در نهایت نتیجه گرفته است یعنی محتوا، تخیل، ساختمان، موسیقی و زبان پرداخته  ،ی آنلک
 فرهنگ کالسیک شعر فارسی دارد. از که این جریان شعری، گسستی کامل

3131، پاییس و زمستان 2، شمارۀ 6شناسی هنر و ادبیات، دورۀ جامعه  
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اعتقیاد  « مدرنیسم در شیعرهای باباچیاهی   پست»ای با عنوان  ( نیز در مقاله2911) دستغیب
کنیونی اسیت امییا بیه تحلیییل     ةمیدرن، جرییانی سییازگار بیا روح زمانیی    دارد جرییان شیعر پسییت  

 کند. ای نمی شناسی این نوع شعر اشاره و گفتمانشناختی  جامعه

پژوهشةفرضی
میثثر در  ... ادهای سیاسیی، اجتمیاعی، فرهنگیی و   توان برخی رخد رسد که می چنین به نظر می

های حاکم بر ایران نیز مشاهده کیرد.   در مغرب زمین را در گفتمان مدرن پیدایش وضعیت پست
صرف از غیرب نیسیت،    ةمدرن ایران تقلید و ترجم شعر پست پنداشت این پژوهش این است که

های اجتماعی،  های این نوع شعر، با گفتمان مثلفهایران است و های حاکم بر  گفتمان ةبلکه نتیج
البتیه بیدیهی اسیت کیه تأثیرپیذیرفتگی از       کم بر ایجیاد آن ارتبیاک کامیل دارد.   فرهنگی و... حا

 ویژه غرب، انکارناپذیر است. فرهنگ جهانی، به

روشتحقیق
پیردازد.   ایران می مدرن شناسی شعر پست به گفتمان توصیفی –این پژوهش با رویکردی تحلیلی

ییابی   و ریشیه  مدرنیسیم  های گفتمان، پست در زمینة نظریهبدین منظور ابتدا مطالعات مقدماتی 
 و بیا تحلییل اوضیاع سیاسیی، اجتمیاعی، اقتصیادی       ،گییرد. سی     پیدایی این جریان انجام می

های پیدایش این جریان در ایران با غیرب مقایسیه    چهل به این سو، ریشه ةفرهنگی ایران از ده
مدرنیستی در شیعرهای شیاعران ایین جرییان و      های پست با استخراج مثلفه ،در نهایت .شود می

 د.گیر گیری صورت می های حاکم بر جامعه نتیجه ارتباک آن با گفتمان

 چارچوب نظری
شناسیگفتمان

و دارد  و سخنرانی است. این واژه، ریشه در زبیان تتیین   گو، محاورهو به معنی گفت نگفتما ةژوا
ایین واژه   (.24: 2911، بشییر .. گرفتیه شیده است)  طفره رفتن، از سر باز کردن و.از ریشة فعلی 

تیاری،،  شناسیی،   های علوم انسانی چون زبان ای که در بسیاری از رشته رشته مفهومی است میان
تحلییل  »... کیاربرد دارد. اصیطالح   شناسی و شناسی، مردم یاسی، جامعهادبی، علوم س فلسفه، نقد
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زلییک   ،شینا  معیروف انگلیسیی    ای از زبیان  در مقالیه  2311نخستین بار در سیال   2«گفتمان

گرایانه از جمله بیه دسیت داد و تحلییل     به کار رفت. هری  در آن مقاله دیدی صورت ،1هری 
 براون و ییول  (.1: 2933،فرکالفله و متن برشمرد )گرایانه به جم نگاهی صورت اًگفتمان را صرف

از دیگر کسانی بودند که بیه تعرییت تحلییل گفتمیان پرداختنید. از دییدگاه آنیان         (21: 2319)
 رد آن است.تحلیل گفتمان تجزیه و تحلیل زبان در کارب

های مختلت بیه ایین    اقبال و توجه رشتهشناسی متوقت نماند.  در زبان اما این اصطالح صرفاً
در  ، دارای معناهیای متفیاوت  مطالعاتی باعث شده اسیت کیه گفتمیان و تحلییل گفتمیان      ةحوز
شناسان بعیدی   های سنتی نسبت به تحلیل گفتمان، زبان های مختلت باشد. پ  از دیدگاه حوزه

ة تحلییل میتن بیه مطالعی    ها فاصله گرفتند و عالوه بیر   از صرف پرداختن به خود متن در تحلیل
ها بیا   جمله ةگونه رویکرد تحلیل گفتمان را شناخت رابط روی آوردند. اینبافت موقعیتی آن نیز 

و به جای توجه صرف به داند که نتیجة این رابطه است  می آن چیزی یکدیگر و نگریستن به کل
وقعیتی، هیای می   نیه یعنی زمی ،عوامل بیرون از متن به جمله ةدهند عناصر نحوی و لغوی تشکیل

شیرای    ة، تحلییل گفتمیان، مطالعی   رویکیرد جدیید   ،اینبنیابر  .داشتتوجه فرهنگی و اجتماعی 
خیود میتن    ةنیز در کنار مطالعی  ،شود ها تولید می ، که متن تحت تأثیر آنرا اجتماعی و فرهنگی

هیای سیاسیی، فرهنگیی، تیاریخی،      کند و هدف آن، این است که نشان دهید، زمینیه   بررسی می
هیای   اجتماعی و شناختی کاربرد زبان و ارتباطات چگونه بر محتوا، معانی، ساختارها یا استراتژی

 (.13: 2933 ،دایک ون) گذارند متن اثر می
                  تولییید، فهییم، خییوانش و تحلیییل  گییران تحلیییل گفتمییان انتقییادی معتقدنیید کییه    تحلیییل

   متییون بییه عییواملی چییون بافییت خییرد و کییالن اعییم، از مسییاسل فلسییفی، تییاریخی، سیاسییی،     
بیین میردم و جامعیه بیه صیورت       ةچیرا کیه رابطی    ،شناختی، ایدسولوژیکی وابسیته اسیت   جامعه
گفتمیان تعییین    بخواهی نیست، بلکه توس  نهادهیای اجتمیاعی و دیگیر عوامیل دخییل در      دل
 گییردد شییود و متییون ادبییی هییر دوره نیییز در بافییت خاصییی تولییید، تحلیییل و تفسیییر مییی  مییی
 ةشناسی باید متون را تحلیل کند و بگوید چهیر  از دیدگاه آنان، گفتمان (.23: 2911،زاده آقاگل)

یین نیوع   زیرین این متون چیست. کالبد شکافی کند و بگوید چه عوامیل و شیرایطی در ایجیاد ا   
 تون تأثیرگذار بوده است.م

                                                 
1. Discourse analysis  
2. Z.Herri  
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مدرنیسمپست
مدرنیسم چه از جهت معنای اصطالحی و چه بیه جهیت پییدایش زمیانی،      در مورد مفهوم پست

هیای   نظرهایی وجود دارد. به اعتقاد برخی، این وضعیت در توالی دنیای مدرن و پیشرفت اختالف
ی مقابیل مدرنیسیم و در   (. در مقابل بیشیتر محققیان آن را جرییان   Feket, 1987:184آن است )

ها گرچه دنیای مدرن همیواره از پیشیرفت، عقالنییت و آزادی     دانند. به نظر آن جهت نقد آن می
گویید، چیرا کیه     شناسیی آن چییز دیگیری میی     زد و ادعای بروز آن را داشته اما آسیب حرف می

 هویتی و ... را در پی داشته است. پیامدهایی چون جنگ، بحران، خشونت، بی
ای بیرای   های تازه مدرنیسم جریانی ویرانگر و تهاجمی است که به نظر قصد دارد روش پست

مدرنیسیم   گستره و ژرفای پسیت  ةهیچ تعریت کوتاهی رسانندزیستن، تفکر و وجود بیافریند. اما 
 است و هیچ اتفاق نظیر آشیکاری دربیارة    (2)ثباتی معنایی بینیست، زیرا این اصطالح دچار نوعی 

مدرنیسیم   هر تفسیری از پست 2هیل به عقیدة مک پردازان وجود ندارد. معنای آن در میان نظریه
ها بیش از دیگیری   کند که هر کدام از این دیدگاه های متفاوتی را در خودش منعک  می دیدگاه

، 1سیازی اسیت، ییا لیوتیار     مدرنیسم جان بارت، ادبییات غنیی   اشتباه یا درست نیست. مثالً پست
هیا را بیه عنیوان مشخصیة      دانش در جامعة معاصر و از دست رفتن کارکرد فراروایت   کلیشرای
9کند. یا نیومن مدرن معرفی می پست

 4داند و جیمسون مدرن می زده را ویژگی پست اقتصاد تورم 
کنییید  میییدرن اعیییالم میییی داری را مشخصیییة دوران پسیییت نییییز سیییلطة فرهنیییگ سیییرمایه

(Hutcheon,2002:11با وجود ای .)تیوان در نیوعی    مدرن را می ن، برجستگی عمدة وضعیت پست
وجیوی   بحران معرفتی دانست؛ چرا که تمامی فالسفة غربی از افالطون بیه بعید، ادعیای جسیت    

مدرن، حقیقت را نه قابیل حصیول و نیه     اند، اما اندیشمندان پست حقیقت و شناخت آن را کرده
هیا، همیه    معناسیت. از نظیر آن   واحد و پایدار بیها، واقعیت ثابت،  دانند و از منظر آن مطلوب می

ها مختلت، متکثر و متنوع و محصول قراردادهای  چیز نسبی، اعتباری و قراردادی است. حقیقت
           گسییختگی   زدگیی و ازهیم   هیا تعمید دارنید آشیوب     زودگذرند. بیه همیین دلییل، پسامدرنیسیت    

          ، دنییای معاصیر واجید وحیدت و انسیجام      زندگی را به ادبیات تسری دهنید. بیه اعتقیاد ایشیان    
          نیست، بلکیه چنیدپاره و متشیتت اسیت و بهتیرین شیکل پیرداختن بیه ایین دنییای متشیتت،            

                                                 
1. B. McHale  
2. J. Lyotard  
3. Ch. Neiman  
4. F. Jameson  
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معنیا تشیکیل شیده باشید      نوشتن آثاری است که خود از قطعات چندپاره و ظاهراً نامرتب  و بی
   (.92: 2931،پاینده)

هیای ایجیاد    مدرنیسم، دربارة ریشه رة چگونگی جنبش پستهای مختلت دربا با وجود دیدگاه
سرچشییمة عمییدة  هییا اییین جنییبش میییان متفکییران اشییتراک نظییر وجییود دارد و بیشییتر آن 

داننید.   مدرنیسم را در تغییر و تحوتت علمی، فلسفی، اجتماعی و فرهنگی قرن بیستم میی  پست
نسبیت، اصل عدم قطعییت، رواج   به نظر آنان عواملی چون پیشرفت در فیزیک کوانتومی، نظریة
(، عوامیل سیاسیی و   214: 2933مکاتبی چیون هرمنوتییک و نظرییات ساختارشیکنی )نیو ری،     

های نژادپرستی، رواج فمینیسیم و عوامیل    های پیاپی و وحشتناک، حرکت اجتماعی مانند جنگ
        ، هیای ناشیی از آن، رکیود اقتصیادی، بیکییاری     داری و بحیران  اقتصیادیی چیون تعیارض سیرمایه    

 Goulby)هیا، فایای مجیازی     های متکثر، سبک زندگی، رسیانه  هویتهای فرهنگی چون ریشه

And Janes,1996:173مدرنیسییم محسییوب  هییای ظهییور جنییبش پسییت  ( از جملییة گفتمییان         
       ای توفیانی  دهید کیه پسامدرنیسیم در دوره و زمانیه     وقایع یادشده به وضوح نشان میی شوند.  می

            آیزانیا  کیه  بیود. چنیان  « جانبیه  بحیران همیه  »ای کیه بهتیرین تعبییر بیرای آن      زمانه ؛ظهور کرد
              نویسید:   میی 1 دانید و تروتسیکی   تیرین قیرن تیاری، غیرب میی      قرن بیستم را وحشیتناک  2برلین

 آمیید باییید در قییرن بیسییتم بییه دنیییا میییی آرام بییود نجییوی یییک زنییدگو کسییی کییه در جسییت
  (.1: 2912رشنا ،)ز

 مدرندرایرانگفتمانپست

همان جایگاه رفیعی را یافته است که در « مکتب فکری»مدرنیسم در ایران در مقام  پست اکنون
رو به رشد محصوتت فکری در  ةاین قرن، مدرنیسم بدانجا رسیده بود. مجموع نآغازی ةچند ده

مدرنیسم اسیت. در   ها با پست نزدیکی آن ةدهند ایران و نیز در میان ایرانیان خارج از کشور نشان
برای توجییه مجموعیه    جزآنمداران و  این میان، طیت متنوعی از محققان، روشنفکران، سیاست

هیایی کیه پیرامیون     هیا و بحیث   اند. در نوشیته  مدرنیسم بهره گرفته های متناقض از پست دیدگاه
 ةاست، اغلب به سیه شیکل بیا مقولی    در گرفته  و اجتماعی های فرهنگی مدرنیسم در عرصه پست
چیون و چیرا و تکیرار     پذیرفتن بی ةبرخورد انفعالی که نشان ،شود: اول مدرنیسم برخورد می پست
ی کیه یکسیره   ا برخورد انکارآمیز و گریزنده ،مدرن است. دوم وار واژگان و شعارهای پست طوطی

                                                 
1. I. Berlin  
2. L. Trotsky  
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خواهید پنجیه    دی و علمی که میبرخورد انتقا ،سوم .مدرنیسم دارد اعتقاد بر نادیده گرفتن پست
 .(29: 2911باغی، )قرهة تازه بیفکند و از عمق آن سر در آورد این پدید ةدر پنج

دانند و اعتقاد دارنید   نگرند آن را تقلیدی صرف از غرب می انکار می ةگروهی که آن را با دید
رسید دلییل اصیلی     به نظر میی  ،البته (1)ندارد.تی ایرانی تطابق نس ةاین فرهنگ وارداتی با جامع
آنان نسیبت بیه وضیع موجیود      .است یهای سیاسی و ایدسولوژیک گیری مخالفت این گروه، جهت

چیون آزادی،   انید  هیای میدرنی   خواهیان نییل بیه ارزش    و سیاسی و اجتمیاعی کشیور معتیرض   
 میدرن  های پسیت  اندیشه». به همین دلیل اعتقاد دارند جزآندموکراسی، رعایت حقوق فردی و 

کشاند که هرگونه کنش اجتماعی را از میا سیلب    بنیادی می گرایی و بی ما را به آن چنان نسبیت
« هییای کنییونی تیین در دهیییم شییود مییا بییه واقعیییت سییلطه در نظییام کییرده نهایتییاً سییبب مییی

توانیم  مدرنیته را س ری نکنیم، نمیوقتی برخی نیز بر این باورند که تا  .(1: 2913)عبدالکریمی،
بیه  هیای اجتمیاع، سیاسیت و جیزآن      میا در عرصیه  به نظر آنیان  یسم را تجویز کنیم. مدرن پست
ای  در چنیین جامعیه  ة میدرن مربیوک نیسیت.    خوریم که به هیچ وجه به جامعی  هایی برمی نمونه
برای میدرن بیودن   »لیوتار که  ةاما بنابر گفت مدرنیسم سخن گفت بندی پست توان از صورت نمی

الییوت بیه عنیوان     و جیوی   نیز با توجه به معرفیی کسیانی چیون    و ،«مدرن بود ابتدا باید پست
مدرن شدن لزومیاً نبایید میدرن     که برای پست شود حاصل میاین نتیجه  ،مدرن هنرمندان پست

  (9).دبو
پردازنید و اعتقیاد    مدرن می های پست در مقابل این گروه، برخی نیز به دفاع جدی از اندیشه

هایی سرشار از دگرگونی پرتیب و تیاب را    و پنجاه به این سو، دهههای چهل  دارند ایران در دهه
های هنری زیر و رو شیده و فایایی پدیید آمیده اسیت کیه        پشت سر گذاشته و معیارها و ارزش

هرچنید میا هنیوز بیه آن درجیه از مدرنیسیم       ». تعبییر کیرد  میدرن   توان آن را شرای  پست می
جهانی دارد و بیرای تمیام بشیریت امیروز مطیرح      های آن جنبة  ایم، ولی بعای از بحران نرسیده

طیور بحیران    است. مثالً بحران محی  زیست چیزی نیست که ما گرفتیار آن نباشییم ییا همیین    
جهانی است و ناچیار   یمدرنیسم جریان پست ،به نظر این گروه(. 1: 2931)جهانبگلو،« تکنولوژی
جیا دییده    آن در همیه  یهیا  شیانه بیرد و ن  ای تحت تأثیر آن در این وضعیت به سر میی  هر جامعه

همیه و  سراها، نوع خوراک و پوشیش   گپهای جمعی، اینترنت، ماهواره،  شود. گسترش رسانه می
. آنان اعتقاد دارنید روییدادهای اجتمیاعی،    استمدرن در ایران  هایی از وضعیت پست همه نشانه

ن عیدم قطعییت،   هیایی چیو   اندیشه تاسیاسی، اقتصادی و فرهنگی در این چند دهه سبب شده 
مدرنیسم است در اییران   های اصلی جریان پست لفهثکه از مگرایی و نهیلیسم  خردگریزی، نسبی

 توان مشاهده کرد. پدید آید که بازتاب آن را در هنر، سینما و به ویژه ادبیات می
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مدرندرایرانهایپیدایشگفتمانپستهاوزمینهریشه
ای طوفیانی   اند و ایین جنیبش را مولیود دوره    غرب گفته مدرنیسم در مطابق آنچه محققان پست

ای که تعبییر   دوره ،معرفی کردند که طی آن مبانی فرهنگی و اجتماعی عصر جدید شکل گرفت
را برای آن به کار بردند، چنین بحران و شرای  ناآرامی در این چند دهه در « جانبه بحران همه»

کنیم که جامعیة ایرانیی    هایی اشاره می ترین گفتمان مهمدر ادامه به  ایران نیز قابل ردیابی است.
بعیدی بیودن مدرنیسیم جیدا      نگری و تیک  مدرن نزدیک کرده و از مطلق بندی پست را به صورت
 ساخته است.

عقیدتی–هایفکریگفتمان
هیای میدرن و نهادهیای دنییای میدرن در نظیر        ، انگیاره 2941از آغاز جنبش مشروطه تا دهیة  

خیان و   نمایید. در ایین دوره، روشینفکران فکیری چیون ملکیم       ی مطلیوب میی  روشنفکران ایرانی 
کنند مبیانی ایین    آخوندزاده کم و بیش نسبت به مدرنیته نگاهی مثبت و پذیرا دارند و سعی می

هیایی   های چهل، به تدریج مدرنیته در نگاه نحلیه  سازند. در مقابل از دهه مکتب را در ایران پیاده
آفیرین مطیرح    ویژه روشینفکران دینیی، بیه صیورت امیری معایل       ان، بهاز روشنفکران و فیلسوف

گیرد. ایین روشینفکران بیا آثیار خیود بیه مبیارزه بیا          شود و در معرض بررسی نقادانه قرارمی می
مندی و بحران دورة خود را  پردازند و نارضایت های مدرنیسم می بینی مثلفه اندیشی و مطلق جزم

توان به شریعتی، سروش، داوری و شیایگان   این روشنفکران میکنند. از جملة  ثمرة آن فرض می
 شود. های برخی اشاره می اشاره کرد که در ادامه به اندیشه

مدرنیسم چیون نیچیه و    یکی از اندیشمندانی که آرای او در ارتباک نزدیک با پیشروان پست
تیاکنون در دو قطیب    های شیریعتی  رسد، علی شریعتی باشد. اندیشه لیوتار قرار دارد، به نظر می

گرایی یا نوگرایی تفسیر و نقد شده و با معیارهای یکیی از ایین دو گفتمیان ارزییابی شیده       سنت
های  وابعاد شریعتی را ندارد. هر یک  است. اما هیچ یک از این دو گفتمان توانایی تبیین اندیشه

: 2911)عبیدالکریمی،  پردازنید   هیای او میی   از این دو گفتمان به نحوی به قربانی کردن اندیشیه 
مند سنتی و نه یک متفکیر میدرن، بلکیه ییک      نه یک اندیش»راد، شریعتی  (. به اعتقاد قانعی14

 (.24: 2911راد، )قانعی« منتقد پسامدرن بود
کند،  مدرن نزدیک می های شریعتی را به متفکران پست ترین نظریاتی که اندیشه یکی از مهم

تییرین نظریییات  رن اسییت. اییین موضییوع یکییی از اصییلی انتقییاد او از روایییت عقییل و علییم میید 
هایی چون نیچه، فوکو و لیوتار بود. فوکو در آثار خود به نبیرد بیا خردبیاوری میدرن      مدرن پست
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جا ایدسولوژی مدرنیته شناخت که دستاوردهای جامعیة جدیدنید.    عقل و عاقل را یک»پرداخت، 
ا داشت که امیروز در اییام میدرن دارد و نیه     در روزگار پیشامدرن نه عاقل آن اعتبار و اقتداری ر

(. لیوتییار نیییز در تعریییت 121: 2913)احمییدی،« آمیید انسییان در کییل چیییزی بییه حسییاب مییی
داند. به عقییدة لیوتیار ویژگیی زنیدگی      می« ها ایمان نیاوردن به فراروایت»مدرنیسم آن را  پست

امعه به سوی جامعة بهتیر،  اجتماعی معاصر این است که نسبت به فراروایت عقل در راه بردن ج
ترین میراث مدرنیته، یعنی فراروایت ترقیی و عقیل، کیه     ایمان شده است. بر این اسا  بزرگ بی

(. شیریعتی نییز در   22: 2911شیود )نصیری،   شود، تکفیر میی  به مثابة حقایق علمی تقدی  می
عتی علیم میدرن   شود. از نگیاه شیری   تحلیل خود از علم مدرن، به این انگارة پسامدرن نزدیک می

چنان کنار هم  چیزی نیست جز پیامد عقالنیت حسابگر، چرا که این نوع عقالنیت واقعیات را آن
نمایی علیم جدیید شیک و تردیید      ترتیب، در واقعیت چیند که به هدف مشخصی برسد. بدین می
 مدرن به مشروعیت علم مدرن است. کند. این نکته بسیار شبیه شک متفکران پست می

ورزد و عقییده دارد کیه    بسییار تأکیید میی   « جغرافیای حیرف »دیگر اینکه شریعتی بر نکتة 
گییرد. بیه    ها مبنای خود را از شرای  سیاسی، اجتماعی و تاریخی خیود برمیی   ها و اندیشه نظریه

تعبیر دیگر شریعتی به وجود معنای ثابت و تیتغیر برای مفاهیم اعتبیار قاسیل نیسیت و معنیای     
ها به جغرافیای حرف تعبییر   داند که وی از آن ک با عوامل بیرونی و شرایطی میسخن را در ارتبا

میدرن معاصیر دارد    های هرمنوتیک و پست های زیادی به اندیشه کند. این طرز تلقی شباهت می
(. ایین  11: 2911کنید )عبیدالکریمی،    که وجود هرگونه معنای نهیایی بیرای میتن را انکیار میی     

او بیا  »مدرن قلمداد شیود.   های پست و با تکثرگرایی مستتر در اندیشهس های شریعتی هم اندیشه
آورد که خود را از ییک قالیب    گذارد، این توانایی را به دست می سر می تجارب متنوعی که پشت
هیای متفیاوت را بیه صیورت ترکیبیی و       ای بازتعریت شیده از سرمشیق   خاص خارج کند و آمیزه

(. اکنون پ  از گذشت چند دهه از میرگ شیریعتی،   241: 2911)پدرام،( 4) «منسجم اراسه نماید
هیای اوسیت. ایین     های اجتماعی و مذهبی جوانان ایرانی تا حدود زیادی متأثر از اندیشه گفتمان

 های معاصر مالحظه کرد. توان در مذهب، فلسفه و ادبیات دهه تأثیر عمیق را می

بیا نیوعی    2913بعد از انقیالب   یکی دیگر از این متفکران، عبدالکریم سروش است. سروش
شناسیانه پرداخیت. او    های فلسفی و دین روش دگردیسی گفتمان جدید دینی، به طرح پرسمان

شناسیانه از تفکیر دینیی     با نگرش انتقادی به معرفت دینی و تفکیک آن از دین، قراستی معرفیت 
رسید.   ات دین میی عرضه داشت و بر پایة دانش هرمنوتیک به سیالیت معرفت دینی در مقابل ثب

هیچ فهمی از شریعت قدسی و نهایی نیست؛ »کند که  سروش در طرح مسئلة شریعت تأکید می
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(. او بیا ایین نگیرش بیه نیوعی      33: 2932)سیروش، « چرا که در معرض تغییر و بیازنگری اسیت  
مدرنیسیم بیه ییک     اگر پست»مدرنیسم نزدیک است.  رسد که به اصول پست پلورالیسم دینی می

مدرنیسیم، چندگانیه    بند باشد، آن پلورالیسم یا چندگانه باوری اسیت. پسیت   یمان پایمذهب و ا
 "اختییار "ییا   "حقیقیت "مطلیق  باوری را همچون تعصب مذهبی در رویارویی با هرگونه مفهوم 

های مختلت از متون دینیی را دلییل    (. سروش، وجود فهم112: 2911باغی، )قره «گیرد کار می به
توان تفسیر معینی از ییک میتن را    داند. به نظر او نمی رگرای متون دینی میپذیری تکث بر قراست

هیای   گرایی، که یکیی از مثلفیه   ها او را به نسبیت تنها تفسیر درست و معتبر دانست. این اندیشه
 کشاند. مدرن است، در حوزة دین و معرفت می اساسی پست

شناسیی   شناسیی و روش  عرفتکنند که موضوعات مطرح شده در حوزة م برخی استدتل می
تیر   تر و در مراتبی نیازل  کند و بعد از آن در سطحی وسیع سروش، در بدنة فکری جامعه نفو  می

یابید   شیود و گسیترش میی    در جامعة سیاسی و در مییان طبقیات متوسی  شیهری جیاری میی      
 (.14: 2911)امیری،

تیأثیر زییادی پذیرفتیه،    هیا   مدرنیست یکی دیگر از اندیشمندانی که آرای او از نظریات پست
مدرنیسیم   ای که به عقیدة برخی، داوری از نخستین اندیشمندان پست گونه رضا داوری است، به 
میدرن ییک امیر صیرفاً تمیدنی       پست»(. به عقیدة داوری 212-13: 2911در ایران است )پدرام،

دی نیست بلکه یک وضع فکری و تاریخی است. بیه عبیارت دیگیر مسیئله، مسیئلة واقعییت میا       
مدرن بیشتر در تفکر و در روحیة مردمان ظاهر شده است و شأن نفیی   مدرن نیست. پست پست

)داوری، « در آن غلبه دارد. در واقع، اعتقادی که غرب و مدرنیته را ساخته، متزلزل شیده اسیت  
بستگی خود را به هایدگر و نقید او از عقالنییت ابیزاری علیم جدیید و       (. او بارها دل211: 2931
هیای او،   (. دامنة تأثیرات نوشیته 33: 2911لوژی را در آثار خود منعک  کرده است )پدرام،تکنو

توان آن  مدرنیستی را در میان شاگردان او به راه انداخته است که می های پست موجی از اندیشه
 های بعد از انقالب دانست. های حاکم دهه را یکی از گفتمان

اجتماعی–هایسیاسیگفتمان
میدرن در اییران، رخیدادهای سیاسیی و      گیری گفتمیان پسیت   های شکل ترین ریشه یکی از مهم

اجتماعی است که به ویژه از دهة شصت به این سو، در اییران اتفیاق افتیاده و در ایجیاد فایای      
 مدرن در جامعة ما بسیار مثثر بود.   فکری پست
خرداد بود. دوم خرداد، فرجام و  های سیاسی بعد از انقالب گفتمان دوم ترین گفتمان از مهم
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شکنانه در جامعة ما بود. فرجام بود زییرا ریشیة تیاریخی داشیت و      آغاز تحولی واسازانه و شالوده
ای از تغییراتی بیدیع قیرار داد    دفعتاً پدید نیامده بود. آغاز بود زیرا جامعة ما را در معرض زنجیره

های جدیید،   (. شیفتگی به غرب، شادی22: 2912ای واسازانه داشت )قبادزاده،  و مشرب و سویه
های مختلیت، تغیییرات در    گرایی، رواب  باز در رفتارها و برخوردهای جن  گرایی، تجمل مصرف

هایی از تغییرات اجتماعی ایجاد شده در جامعیة میا    کیفیت گذراندن اوقات فراغت و جزآن جلوه
 ر ایران حاکم شد.  بود که بعد از غلبة گفتمان دوم خرداد و آمدن خاتمی د

خاتمی، نخست معتقد بود که در جامعیة کنیونی میا، صیداهای مختلفیی وجیود دارد. دوم،       
صیدایی   هیای تیک   بیدترین جوامیع، جامعیه   »کرد:  صدایی را به مثابة آفتی امنیتی تحلیل می تک

: 2933)تاجییک،  « انید و اخیتالف نظیر دارنید     ها به صورت طبیعی مختلیت  هستند؛ چون انسان
بعیدی بیودن    او با چنین نگرشی و درآمیختن صداهای مختلت، فایای جامعیه را از تیک    (.112

او با بیه رسیمیت شیناختن تکثیر و     »مدرنیستی بخشید.  خارج و حال و هوای تکثرگرایانة پست
واگرایی در عرصة جامعه، در اندیشة یافتن انتظامی برای پیونید ایین مجموعیة متنیوع و متکثیر      

 (.22)همان:« بود
ها ادعا کیرد،   مدرنیستی را در آن دهه ترین دلیلی که بتوان فاای جامعة پست شاید مهماما 
یا به اعتبار دیگر موضوع تبادل فرهنگی خاتمی بود، چرا که اصیوتً  « ها گفتگوی تمدن»گفتمان 
های گوناگون  رسمیت شناختن فرهنگ گوی فرهنگی، شرایطی چون پذیرش تکثر، به و برای گفت
بیاوری و   مدرنیسیم بیا نسیبیت    اصوتً پست»در اقلیت، و حاشیه و فرع تزم است.  های و فرهنگ

ارزش دادن به مساسل قومی و فرهنگی جوامع مختلیت، امکیان تبیادل فرهنگیی را بهتیر میسیر       
ها قیدم گذاشیته اسیت و تنهیا در تفکیر       وگوی تمدن کند... جامعة امروزین ما در زمینة گفت می
(. بیا  41: 2911)درجیزی، ( 1) «وگو و تبادل فرهنگیی بیابید   برای گفتتواند جایی  مدرن می پست

 مدرن به خود گرفته بود. توان ادعا کرد جامعة ما در دهة هفتاد رنگی پست چنین نگرشی می
محیور اسیت.    هیای زن  مدرن، کثرت بروز اندیشه های اجتماعی وضعیت پست یکی از شاخصه

مدرنیسم را یک پیروزی سیاسیی   داند و پست انه میاین دیدگاه، مدرنیسم را به شدت پدرساتر»
: 2911بیاغی،  )قیره « یابد که همواره زیر سیطرة مردان بوده است شناسی و فرهنگی می بر زیبایی
مدرن بیروز پدییدة فمینیسیم قیوی اسیت.       (. یکی دیگر از تحوتت اجتماعی در عصر پست111

اقتصیادی خیود، تیاریخی دراز دارد،    گرچه مبارزات زنان برای برابری حقیوق میدنی، سیاسیی و    
ها در عصر فرامدرن، بیه   فمینیسم در معنای امروزی آن مرهون از هم پاشیدگی تناقض و تفاوت

مییالدی در اروپاسیت. در شیرق، بیه وییژه جهیان اسیالم اولیین نظیام           11و  11های  ویژه دهه
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ند اییران بیوده اسیت    ا پای مردان نقش داشته ای که در آن زنان با حفظ شئون سنتی هم سیاسی
هیای بعید از انقیالب، ترقیی حقیوق زنیان در اییران         (. با نگاهی به تاری، دهه31: 2911)جاوید،

های  سرعت زمینه آفرینی در زمان انقالب، س   جنگ تحمیلی به مشهود است. زنان که با نقش
ی بیازتری گیام   هیا  تغییر جایگاه خود را فراهم کرده بودند، با غلبة گفتمان دوم خرداد به عرصیه 

هیای انجیام    هیا و توانیایی   خاتمی این را مطرح کرد که زنیان هیم مثیل میردان قابلییت     »نهادند. 
توانند تصدی امیور مهمیی را    های بزرگ را دارند و افرادی در میان آنان هستند که می مسئولیت

شعار از سوی زنان (. این 121: 2931 )کاویانی،« به عهده بگیرند و نباید آنان را در انزوا قرار داد
رو شد و فرصتی برای آنان به وجود آمد تا نشان دهند توانیایی حایور در    با استقبال زیادی روبه

گیر   هیای اجتمیاعی ایین دوره، نشیان     جامعه را دارند. آمارها دربارة حاور زنان در میتن حرکیت  
 تصدیق این ادعاست.
های اجتماعی اشاره  توان به بحران مدرن در ایران، می های ایجاد گفتمان پست از دیگر ریشه

مدرنیسم عقیده دارند که این مکتب، ثمرة نارضیایتی و شیرای     کرد. همچنان که متفکران پست
مندی را در  توان این نارضایت بحرانی دوران است، با نگاهی گذرا به اکثر ابعاد اجتماعی ایران می

اسیتان کشیور در سیال     11اسالمی در  زندگی مردم ایران مشاهده کرد. نتایج آمار وزارت ارشاد
هیای مختلفیی چیون     دهد که بسیاری از مردم از مشکالت اجتمیاعی در عرصیه   نشان می 2911

بند و بیاری، تبعییض، و دزدی    بازی، اعتیاد، ظلم و ستم، طالق، بی چنددستگی در جامعه، پارتی
شیود، زییرا در    دان می(. تمام این موارد باعث سرگشتگی شهرون211: 2911اند )تاجیک، ناراضی
کند و مفیاهیم عشیق، خیانواده،     طور عجیبی تغییر می کنند که همه چیز به ای زیست می جامعه

ای ثابت ندارنید و اساسیاً تعجیب     شود. در نتیجه اینان عقیده جامعه و جزآن به سرعت عوض می
هیا و عواطیت    جانبیه اندیشیه   ای ثابت داشت. این بحران همیه  توان عقیده کنند که چگونه می می

بیاوری   اطمینانی، استهزای انکارکننده و حتی هیچ مردم را تا حدود زیادی به سوی شکاکیت، بی
 مدرنیسم است.  های پست بکشاند که همگی از مثلفه

گفتمانفرهنگی
میدرن اسیت.    توجه به ابعاد فرهنگی یا چرخش فرهنگیی یکیی دیگیر از وجیوه گفتمیان پسیت      

ها، فاای مجیازی و   ثر، سبک زندگی، تشریفات و مناسک، رسانههای متک موضوعاتی مثل هویت
   ای در این گفتمان دارد. جزآن جایگاه ویژه

توان در تغییرات فرهنگی مشاهده  مدرن در ایران را می های پیدایی پست یکی دیگر از ریشه
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، از نظیر  تغییرات فرهنگی از نگاه شهروندان تهرانی به عمل آمده ةکرد. در پیمایشی که در زمین
هایی نظیر استفاده از کام یوتر، اینترنت، تغییر در روابی    پاسخگویان بیشترین تغییرات در حوزه

. در اسیت  آرایش زنان، پیروی از مدهای غربی و استفاده از میاهواره ر  داده  ةدختر و پسر، نحو
  جدییدی را  شیرای  ،هیای اینترنتیی   ها یکی از پرطرفدارترین مییدان سرا گپامروز ایران،  ةجامع

هیا و   هیا، ارزش  فرهنیگ  گیری خرده ی را در شکلا پیرامون کاربران خود قرار داده و مرزهای تازه
. برای نمونه، آمارها نشانگر این است کیه اییران در   (224: همان) است هویت جوانان پدید آورده

هیا ثابیت    گنویسی مقام باتیی را در میان سیایر کشیورها دارد. بررسیی ایین وبیال      زمینة وبالگ
هیای مغفیول در فرهنیگ رسیمی      نویسی اساساً ریشه در تنیاقض  کند که در کشور ما، وبالگ می

شود، چیرا کیه بییان     دهد که در زندگی روزمره کتمان می دارد. وبالگ امکان بیان افکاری را می
ی میدنی  ها و باورهایی است که به انزوای فرد یا محرومیت او از برخی امتیازها آشکار آن اندیشه

های دیگیری نییز    بس  و گسترش ،البته» نویسد: می کافری مک(. 932: 2931انجامد )پاینده، می
هیا،   تیرین آن  مهیم  ةانید. از جملی   مدرنیسم تأثیر گذاشیته  روی داده که بر پست 2311تا پیش از 

: 2912کیافری،   مک) «عنوان اشکال هنری اصلی بوده است ظهور پرشتاب سینما و تلویزیون به
نخسیتین نسیلی بودنید کیه در      میدرن،  گرایان پسیت  تصادفی نیست که در ایران نیز تجربه .(91

هیایی از فرهنیگ    های متعدد تلویزیونی تجربه چرا که امروزه شبکه ،دنیای تلویزیونی رشد کردند
 دهد میدانی نشان می یای که نتایج پیمایش ، به گونهاند های انسان ایرانی آورده   را به خانهلمس

منید   درصد پاسخگویان به طور مطلق و نسبی بر این باورند که بیشتر مردم عالقیه  11که حدود 
 .(221: 2911)تاجیک،اند  ای های تلویزیونی و ماهواره به استفاده از برنامه

تغیییرات آمیاری و    ،آورد نیرومندترین قدرتی که بر ورود این فرهنگ در ایران فشار وارد می
که طیرز   است جمعیتی جواندارای ران برخالف بیشتر کشورهای غربی جمعیت کشور است. ای
به شدت تحیت تیأثیر سیبک و روال زنیدگی      متعاقب جریان جهانی شدن،تفکر و آرزوهای آنان 
 ةبندد. هر بازدیدکننید  کند و به کار می جذب می ها از طریق ماهوارهآن را  کهمغرب زمین است 

بینید، همیین    های خود می ای را که با چشم ، اولین پدیدهنهد خارجی که قدم به درون ایران می
هیای امیروز اییران مشیهود اسیت.       غرب است که در خیابان نگرایش نسل جوان به مظاهر تمد

ای  بیه گونیه   ، جوانیان هایی که دولت برای جلوگیری از این اشتیاق وضع کیرده اسیت   محدودیت
کنند و دختران جوان به  مدهای غربی استفاده می. پسران جوان از اند علنی و بارز نادیده انگاشته

کشند تا خود را در معرض دید دیگیران قیرار دهنید. در خلیوت      عمد حجاب خود را به عقب می
. تمیام  (1: 2911 )هیوارد،  ورزند زنند و بر آن اصرار می همه دم از اصالحات و مقررات دنیوی می
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فایاهای  »شیود. بیه تعبییر شیایگان      ن میهای متکثر در وجود انسا این موارد سبب بروز هویت
وتنهیا در   ای واحید نیداریم کیه تیک     انید. میا دیگیر ریشیه     گون سازندة ما، فااهایی متنوع و ناهم
هویتی نیسیت و داسیم در    تک (. انسان امروز11: 2911)شایگان،« سرزمین خاصی فرورفته باشد

ای را بیرای خیود   «تکیه  چهل هویت»سیر از این فرهنگ به آن فرهنگ است تا به تعبیر شایگان 
 بسازد و این همان بحران هویتی است که در جهان حاکم شده است.

هیا و   هیا سرشیار از آشیفتگی    توان نتیجه گرفیت کیه اییران در ایین دهیه      از مباحث فوق می
مدرن نزدیک کرده است. از ییک سیو، مسیاسل     ما را به فرهنگ پست ةکه جامعه هایی بود بحران

رافیات و آشیفتگی   ، انحمفقیر، تیور   چون بحران هوییت، اقتصادی متعددی  اجتماعی، فرهنگی و
تشیدید   ،و از جانب دیگرگرایی  مصرفگرایی،  ، تفاخر و تجملاجتماعی، کاهش وحدت اجتماعی
های گوناگون،  مندی سیاسی و تحریم نارضایت های سیاسی، و تراکم مساسل سیاسی چون شکاف

سرگشیتگی و آشیفتگی    سیبب  ها ویژگیار داده است. این را در وضعیتی بحرانی قر ایران ةجامع
 رتغییی  ای فشیرده کنند کیه همیه چییز بیه طیور       میای زندگی  چرا که در جامعه شود، می مردم
همان عیدم قطعییت،    مسئله، این. و ای ثابت ندارند و اندیشه عقیده مردمدر نتیجه این  .کند می

میدرن   ی است که در فرهنگ پستیخردگریز وتکثرگرایی  ،اندیشی فروپاشی روایت کالن، نسبی
 شود. مشاهده می

مدرنمدرنبهسویشعرپستازگفتمانپست
مدرنیستی جریانی برآمیده از تحیوتت سیاسیی، فرهنگیی و اجتمیاعی       در مورد اینکه شعر پست

ایران است یا صرفاً تحت تأثیر ترجمه و تقلید از نویسندگان غربی به ادبییات فارسیی راه یافتیه    
است، اختالف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که تجربة مدرنیته در ایران بایید اتفیاق بیفتید و    

اگیر  »مدرنیسم به طور طبیعی در ادامة آن ر  دهید.   جامعه این تجربه را از سر بگذراند تا پست
مدرنیستی در غرب به دلیل ریشه داشیتن در تحیوتت فلسیفی، سیاسیی، اجتمیاعی،       شعر پست
و صنعتی آن از اصالت برخوردار است، اصل وجود آن در جوامع شیرقی ماننید جامعیة    اقتصادی 

« رسید  هنگیام بیه نظیر میی     ایران که هنیوز دوران مدرنیتیه را تجربیه نکیرده اسیت کمیی نابیه       
میدرن   بیشتر کسانی که به شییوة پسیت  »نویسد:  (. دستغیب نیز در آغاز می92: 2914)طاهری،
هیایی هیم داشیته     سند، پرشور و احساساتی هسیتند. اگیر آگیاهی   نوی سرایند یا قصه می شعر می

(. امیا در مقابیل برخیی معتقدنید کیه      234: 2911)دسیتغیب،  « باشند دقییق و عمییق نیسیت   
ای تحیت تیأثیر آن در وضیعیت     مدرنیسم یک جریان جهانی است و خواه ناخواه هر جامعه پست
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شود. از جملیه دسیتغیب بیا     جا دیده می های آن در همه برد و آثار و نشانه مدرن به سر می پست
مدرن در دهیة هفتیاد در اییران،     به محض پیدایش رمان و شعر پست»نویسد: تغییر نظر خود می

ها، آمیاج تییر طعین و     ها و کندوکاو وضعیت ساخته شدن آن یابی به وجود آمدن آن بدون سبب
زده شرکت داشت! با این  تابقدح قرارگرفت و نگارندة این سطور نیز در این بدفهمی و داوری ش

همه، به مدد کوشش نویسندگان، شاعران و مترجمانی مانند بابک احمدی، نیو ری، باباچیاهی و   
ای در ادب معاصیر اییران    کم جنبش پسانوگرایی شناخته و شناسیانده و فایای تیازه    براهنی کم
سراسیر جهیان در    (. این گروه معتقدند که ایران نیز همراه با93: 2911)دستغیب،« گشوده شد
میدرن را در   ها بستر تحوتت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاصی بوده که رویکرد پست این سال

 آن ناگزیر ساخته است.
تیوان ادعیا کیرد کیه فایای       با اسیتناد بیه مقیدماتی کیه در بخیش قبلیی بییان شید، میی         

ی از این گفتمان و مدرن ایران نیز تابع مدرنیستی در جامعة ما بروز کرده است و شعر پست پست
شود. گفتمانی که امروزه در سراسر جهیان مطیرح اسیت و در     بخشی از این فرایند محسوب می

ای دیگر از آن در ایران نوشته شده اسیت، چیرا    شود، به ما هم رسیده و نسخه مورد آن بحث می
گی در شید  قطعیه  ها در اینجا هم وجود دارد و آن چندصیدایی و قطعیه   که منشأهای این گفتمان

ای از شعر و جامعه را در  گرایی شدید گذشته که دوره فرهنگ ماست. برای مثال، آن دورة آرمان
خود غرق ساخته بود، امروزه از طرف نسل ما به طنز گرفته شده است. این همان منشیأ بالنیدة   

مدرن است که به نوعی در حرکت خالق شعر و داستان ما وجیود دارد و مسیلماً زیربنیایی     پست
ای را طیی نکیرده ییا نیاقص طیی کیرده اسیت. میا          شود گفت ایین سیرزمین دوره   داشته و نمی

گی فرهنگی و حالت اسکیزوفرنی اجتماعی را نسبت به مقیاطع مختلفیی دارییم کیه      قطعه قطعه
شدگی را در مراحل مختلت رویدادهای اجتمیاعی از اول   شقه ایم. ما حالت شقه پشت سر گذاشته

بیا چنیین نگرشیی     (.21: 2911کنییم )جمیالی،   ز جنگ تاکنون ح  میی انقالب، جنگ و بعد ا
اندیشیی، عیدم قطعییت، تنیاقض،      گراییی، نسیبی   هیایی چیون کثیرت    توان به توجییه مثلفیه   می

میدرن پرداخیت و    های زبانی، چندصدایی و جزآن در اشعار پست خردگریزی، اسکیزوفرنی، بازی
روز دانست. در ادامه به بررسیی برخیی از ایین    آن را بیانگر وضعیت و دردهای جامعه و انسان ام

 پردازیم. مدرنیسم فارسی می ها در اشعار پست مثلفه

معنایییاسیالیتمعنابی.9
های گذشته در تعارضی که بیین شیعر میدرن و پسیامدرن پدیید آمید، طیرح مقیوتتی          در دهه
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محوری کار را عمیالً  همچون چندصدایی و چند مرکزیتی، زبان در خدمت زبان، ستیز با استبداد
مجبور نیستیم خودمان را بیه  »نویسد:  باره می به تعطیل معنا در شعر کشاند. رضا براهنی در این

! ها... هستند شعرهایی که زیبا هستند و فاقید معنیی   یک معنی ملزم کنیم، به هیچ یک از معنی
افزایید: ایین    میی  لذت در کلمات است و بدون تردید در زیر و بم کلمیات، در آهنیگ کلمیات. و   

: 2931،براهنیی ) «نشینی فاقد معنا هستند شعرها فاقد معنا هستند، به طرز زیبایی، به شکل دل
29). 

های تیره و بعداً که رد پای تو / با دهین پییش از    پاره / با چشم این عک  پاره
این و از این پ  / که هر دقیقه اسم تو را / نه اصالً / تو حق این که کارد بیر  

ای که جسدهای کاغذی از دوردست / به درییا /   ی کسی / یا مثل رودخانهگلو
در خواب هم اجازه نداری که سایه شمشیرت را / گیم ادای زندگی هست و / 

 (11: 2931از این جور کارها...)باباچاهی،

آورد کیه نیه دیگیر کالمیی      ای میی  رییزد و صیورت تیازه    شاعر قواعد معنیایی را در هیم میی   
 غایی، بلکه نوعی بازی است. یا در بند زیر از شعر براهنی:شده و  تثبیت

 های توری آوازی از تو را که در پرنده دستی شبیه پنجره با رگ -
 های شبکالهش نیز ای که یشم کشیدة پرده بر چهره

 آنکه با بهشت ها و برهنه بی یک روز هم پدرم اینجا از روی برگ
 (13: 2934که من از رویش )براهنی،ماه با گازها هایم  و میوة محبوب دندان

اند. ایین   شاعر، شعر خود را از معناهای متکثر آفریده که از چندین فرهنگ سرچشمه گرفته
 کنند. سطرها با یکدیگر روابطی مبتنی بر تمسخر و منازعه برقرار می

گراییوشیزوفرنیالتقاط.2
کند؛ گرایش به هنیر التقیاطی و    یفردریک جیمسون دو نشانه را برای پسامدرنیسم معرفی م    

میدرن بیه طیور     گرایی شعر به این معناست که شاعر پسیت  (. التقاک11: 2933شیزوفرنی )هاج،
کنید و   تکیه میی   های گذشته را تکه تصادفی و بدون اصول خاص اما با  وق و سلیقه، همة سبک

 کند. های بسیار برانگیزنده ترکیب می ها را در شکل آن
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رویی که پاره شده / دبرو.../  ا آخر خ  است/ گوشة پیادهروز هفتم/ اینج
سقوک چیزی نیست که در مخاطب اتفاق بیفتد / هواپیماهیا / چنید گرییه    

هیای زییرت را قیایم کیرده اسیت.../       شوند! / چمدانی / که لبیا   عاشق نمی
« هیای راکیی / خیودش را بیه بیات پیرت کیرده اسیت         دبرو.../ حافظ از کیوه 

 (.223: 2911)موسوی،

مدرنیسیتی اسیت؛    های مهم شعر پست گرایی و اسکیزوفرنی یکی از ویژگی این حالت التقاک
هیای التقیاطی، امکیان دخالیت تعبییر و تفسییرهای        چرا که پسامدرنیسم بر آن است که روش»

« گشیاید  آورد و پای واسیازی اثیر هنیری را هیم بیه قلمیرو هنیر بیاز میی          گوناگون را فراهم می
 (.214: 2911باغی، )قره

گوییانسجاموپراکندهعدم.3
مدرن عقیده دارند، جهان کنونی دارای انسجام و  همچنان که پیش از این گذشت، شاعران پست

شیعر آنیان محصیول    »پردازنید.   گویی میی  ثبات نیست. به همین دلیل در اشعار خود به پراکنده
که در زندگی امروزی، هیر   شمار است مکث و تأمل عاطفی و احساسی بر عناصری پراکنده و بی

(. بیرای مثیال، در شیعر زییر از باباچیاهی عناصیر       11: 2914)طاهری،« روست انسانی با آن روبه
 ای وجود دارد و دیگر از آن انسجام و توازن شعر مدرن خبری نیست. پراکنده

 شود ای از آینة متلون که در تو تکثیر می کالفه -
 در هندوستان گاهی سوار فیل

 دهی اینجا گاهی سوار شتر شطرنج هم بشوی ترجیح می
 گذارد تو را وس  میز کند این وس / می یکی پادرمیانی می

 (.291: 2931جا... )باباچاهی، چینند ترا همه را یک زنند/ برمی تا در می

شیود   چیزی که نصیب شعر امروز میی »گویی عقیده دارد:  خود شاعر در توضیح این پراکنده
شناختی( اگر سبب خییر   شناختی به امور هستی است. این عدو )شک معرفت معرفتنوعی شک 

کند. پ  طور دیگر خواهد نوشت. بدین معنیا کیه    شود، شاعر مدرن ما اندکی طور دیگر فکر می
ای )مرکز(  هسته صورت و شکل هنری او نیز دچار تغییر خواهد شد. مثالً وحدت ارگانیک یا تک

گیویی و   (. ایین پراکنیده  1: 2911)باباچیاهی، « جایی خواهید داد  جابهبودن شعرش تن به نوعی 
 مرکزگریزی در شعر زیر از رزا جمالی مشهودتر است:
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چاهار بار در روز سربکشید دوغ را در هیر دروغ/ گرییه را    از این به بعد/ سه
هیای نیامیده/ چیرا فکیر      پهن کنید وس  سرتان سرریز/ سربزنید بیه سیرفه  

هایم  شوم/ دست ها که سرازیر می های آبی آبزیند/ از پلهکنم این خودکار می
-11: 2933شود )جمالی، پوشم/ و دسته کلید آبزی می را لنگه به لنگه/ می

13.) 

هاشکستفراروایت.2
ها از مباحث اصلی است. عصر پسامدرن، عصر انحطیاک   مدرن شکست فراروایت در گفتمان پست

اصول ثابیت اسیت، چیرا کیه دیگیر ایین مفیاهیم بیا تجزییه و          اعتقادی به  های کالن و بی روایت
های انسان امروز سازگار نیست. این ویژگی به ادبیات پسامدرن هیم راه یافتیه اسیت، بیه      تحلیل
اسیت؛  « شکست رواییت »خورد  مدرن به چشم می ای که یکی از عناصری که در شعر پست گونه

بیاره عقییده دارد:    نیسیت. موسیوی در ایین   فرما  یعنی، دیگر ساختار خطی و روایی بر شعر حکم
ها به مسئلة زمان باشد؛ یعنیی،   مدرن این نوع نگاه شاید بیشتر نشأت گرفته از نگاه خاص پست»

وقتی ما دیگر زمان را به صورت یک حرکت خطی و دارای تقدم و تیأخر نبینییم، بلکیه آن را از    
و دارای ارزش یکسان ببینیم، دیگر های نامشخص  بات و به صورت یک کلیت پیوسته دارای جزء

« توانیم آینده را پیش از گذشته لم  کنییم  کنند و ما می حوادث سیر منطقی خود را طیر نمی
 .(4: 2913موسوی،)

 نظام هستی که تکوین یافت -
 مذاب بودم گل و خشتی نیمه

 گری ام از کارگاه کوزه در عذاب بودم که چرا گریخته
 از کردشیطان/ شیر آب را تا ته ب

 (.11: 2931بلد نیستم/ از یادم رفته )باباچاهی، سردم که شد از جا پریدم  دیدم که

هیا و قراردادهیای    ها را در رابطه با سینت  برخی از شاعران نیز، این رویکرد شکست فراروایت
وقتی همیة جمیالت دسیتوری    »گوید:  کنند. براهنی در این باره می ادبی و زبانی شعر اعمال می

بان، زبانی است که از پیش، از چیزی دیگر، از تقدیری پیش از حدوث خیود زبیان شیعر    است، ز
که شعر بایید بیرای آن    کند. در حالی ساختار جمله از پیش تعیین تکلیت می نیرو گرفته است...

اند یا باید آن را  تعیین تکلیت کند. ساختار پیشین ملغی است. جمله و نحو جمله خودکامه شده
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ای از آن در  هن بقییة سیاختارهای    ه کرد یا باید آن را شکست، طوری که فق  خاطرهکامالً تاز
(. به همین دلیل شاعران این جریان در قواعد نحوی و دستوری 21: 2931)براهنی، « شعر باشد
سیازند، ضیمایر و حیروف اضیافه را      هیای جدیید میی    هیا و واژه  کنند، فعیل  اندازی می قدیم دست

گیرند و... همة این موارد از شگردهایی است کیه شیاعران در شکسیت     کار می ای دیگر به گونه به
 دهند: ها انجام می فراروایت
 تر از همی... عاشق -

 مثل همین تو که در هما...
 (12: 2934شرا... )براهنی،

مدرن با گفتمان حاکم بیر جامعیة ایرانیی در تعامیل قیرار       های شعر پست مثلفه ترتیب، بدین
ه مالحظه شد، گفتمان این نوع شعر در جامعه حاکم شد و به تبع آن، این ادبیات دارد. چنان ک

شناختی است تیا   های فرهنگی و جامعه بروز کرد. بنابراین این نوع شعر برخاسته از فاا و ویژگی
چیرا کیه    های ترجمه شده است. اینکه بگوییم برخاسته از نگاه سطحی و خواندن سطحی نظریه

آمیز  هنیت نویسنده با فرهنگ هستند. نگارش آثاری که نیه از   تعامل تنش آثار ادبی محصول»
هایی غیرقابیل قییا  بیا     برداری از سبک نگارش نویسندگان فرهنگ راه این تعامل، بلکه با گرته

تواند وظیفة اصلی ادبیات را کیه کیارش نقیادی دربیارة زنیدگی       شوند، نمی فرهنگ ما نوشته می
(. البتیه، نگارنیدگان میدعی    221: 2911)پاینیده،  « ثمیر خواهید بیود    یاست، انجام دهد و لذا ب

نیستند که این نوع شعر هیچ تیأثیری از شیعر و ادب غیرب ن ذیرفتیه، امیا ایین تأثیرپیذیری را        
 توان مساوی با تقلید صرف از شعر اروپایی دانست. نمی

نتیجه
از دهیة هفتیاد، بیا انتقیاد     هیای شیعری اییران     مدرن به منزلة یکی از جریان پیدایش شعر پست

مدرن غرب چون از دل  بسیاری از پژوهشگران و ادیبان همراه شد. به نظر آنان جریان شعر پست
تحوتت فرهنگی و اجتماعی آنجا بروز کرد، در غرب دارای اصل و ریشه است اما در اییران، ایین   

و تقلید است. به همیین   ژانر نوپدید، نه محصول گفتمان اجتماعی و فرهنگی بلکه برآیند ترجمه
 آمیز منتقدان بوده است. دلیل این نوع شعر همواره مورد نقد تخطئه

ای  گیری از نظریة گفتمان که به چرایی ایجاد متنی خیاص در جامعیه   در این جستار، با بهره
ایم و این نتیجه حاصل شد کیه از   پردازد، چرایی پیدایش این نوع شعر در ایران بررسی کرده می
های اصلی آن تکثرگراییی،   چهل به این سو، گفتمانی در جامعة ایران حاکم شد که شاخصهدهة 
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مدرن این نتیجه حاصل شد که این  قطعیت بود. س  ، با بررسی شعر پست اندیشی و عدم نسبی
نوع شیعر دارای سیاختاری نامنسیجم، تکثرگیرا و چندمعناسیت. بیدین ترتییب، سیاختار شیعر          

بر جامعة ایران در این چند دهیه حیاکم بیوده اسیت، تناسیب دارد و       مدرن با گفتمانی که پست
هیایی را   های ایجاد این نوع اشیعار، کلییدها و نشیانه    ها و چرایی توان گفت آشنایی با گفتمان می

تیوان بیه    هیا میی   دهد کیه از رهگیذر آن   های نوآیین و پیشرو به دست می برای بازخوانی سروده
 انبر زد.ها می شناخت درونی این سروده
بیان شد، به خوبی فیرض میا را اثبیات     -به مقتاای محدودة مقاله -عواملی که به فشردگی

ای، هماهنیگ بیا    مدرن به عنوان برآیند و فراینید، تیا حید قابیل مالحظیه      کند که شعر پست می
شرای  گوناگون امروز ایران است. گرچه بسیار بدیهی است که به دلیل ارتباک گستردة فناورانیه  

ناپذیری از آن فاا نیز متأثر است. اما بیش از همه  طور اجتناب ویژه با دنیای غرب، به جهان، به با
ای فکری  مدرنیسم بیش از آنکه امری تمدنی باشد، پدیده نهد که پست بر نظریة داوری صحه می

است و گاه آن است که از ساده کردن موضوع و انتساب آن به خیارج از مرزهیای اییران پرهییز     
هیایش مجیال تحلییل علمیی و عمییق       گردد تا رویکردی به این وسعت و اهمیت در همة عرصه

 بیابد.

 هانوشتپی

معناسیت. هیر زمیان کیه      این واژه بی»نویسد:  عدم ثبات معنایی این واژه می ة. فدرستون دربار2
 «توانییید از آن اسییتفاده کنییید   امکییان داشییت یییا هییر وقییت کییه دوسییت داشییتید، مییی       

(Featherstone,1998:195). میدرن:   برای اطالعات بیشتر پیرامون معانی گوناگون و متااد پست
 .233-234رک: همان:

میدرن در اییران جیا     من اعتقاد دارم نیه مدرنیتیه و نیه پسیت    »گوید:  . برای مثال ضیمران می1
 .(91: 2912)ضیمران، «یک نوع از مدرنیته ابتر در ایران حاکم است نیفتاده و صرفاً

آنکیه تمیام    یمدرن سخن گفیت بی   توان از موقعیت پست ال که آیا میثوری در پاس، این سدا .9
میدرن و   له رسیدن به وضع تمدنی پسیت ئاگر مس»نویسد:  شئون مدرنیته محقق شده باشد؟ می

آخرین مراتب تکنیک و تکنولوژیک است، بدیهی است که تا مدرنیته حاصیل نشیده باشید،     مثالً
تمدنی نیسیت بلکیه ییک     مدرن یک امر صرفاً مدرن وارد شد... اما پست تتوان به دوران پس نمی

میدرن نیسیت.    واقعیت میادی پسیت   ةلئله، مسئوضع فکری و تاریخی است. به عبارت دیگر مس
 .(211: 2931)داوری، «مردمان ظاهر شده است ةمدرن بیشتر در تفکر و در روحی پست
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مدرنیسیم: رک:   های شریعتی و متفکران پست اندیشهخوانی  برای اطالعات بیشتر پیرامون هم .4
 .2912راد: قانعی
سینت و مدرنیتیه را مخیالت تبیادل     « هیا  مدرنیسم و تبادل فرهنیگ  پست» ةدرجزی در مقال. 1

مدرنیتیه ممکین    فرهنگی دانسته و تحقق گفتگو و تبیادل فرهنگیی را منحصیر در تفکیر پسیت     
 .43-41: 2911داند. برای اطالعات بیشتر: رک: درجزی، می
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